
  Zápis č. 25/2017 
z jednání Výboru ZO OS DOSIA 

ze dne 28.4.2017 
 
Přítomni: 
HS OD pp. Foldyna, Onderka, Soukup 
HS TÚ p. Rak 
HS MKD p. 
 HS ND p. Wojcik 
HS THP p. Kleknerová 
 
Omluveni: pp. Popovič  
Neomluveni: p.  
Ověřovatelé zápisu: pp.Onderka, Rak 

 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Škodní události 
3. Stav členské základny 
4. Hospodářské výsledky + vývoj mezd 
5. Plán jednání na II.pololetí r 2017  
6. Různé 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu 
Zápis č.22/8.4. Jednání s GŘ dne 8.2.2017 ve věci mezd pracovníků.( THP, PHM, sklad,…..).   
Vedení v souladu s KS a hm. zainteresovaností  převedlo některé pracovníky do nižší třídy, bez 
projednání se zaměstnancem. Rozsah prací bohužel odpovídá i kategoriím dle MPSV. Vedení tvrdí, že i 
přes přeřazení, žádný pracovník nebude mít sníženou mzdu. Vyvolat jednání s vedením po ukončeném 
prvním čtvrtletí – ověřit vývoj mezd v rámci jednotlivců.                  Zodp: p. Foldyna - splněno 
Ověřit u jednotlivců (výše uvedených) zařazení, výši prémií.              Zodp:p. Kleknerová-splněno 
Podle tabulek (..i osobního ověření)došlo k navýšení mezd u všech zaměstnanců, kterým byl snížen 
tarif. 
Zápis č.24/7.8. V ZO rozhodl v rámci března předat GŘ p. Vavříkovi již vypracovaný návrh KS, 
včetně  žádostí o určení začátku – termínu jednání. S jediným požadavkem  -tj.společného jednání 
všech ZO, které jsou registrované v rámci seskupení 3 ČSAD.  Zodp: pp.Foldyna, Soukup -splněno 
Zápis č.24/7.9.P. Onderka- ve spolupráci s V OD upozornit správce jednotlivých komunikací o 
problémech. Dopis vytvořen, včetně fotodokumentace dodané členy a předán k řešení V OD p. 
Pavláskovi dne 29.3.2017.                                            Zodp: pp. Soukup, Onderka-splněno  
Odpověd magistrátu FM přílohou. 
 
 
K bodu 2: Škodní události  

Siuda Jiří             ze dne 11.11.2016  ve výši  5 000,-   V ZO souhlasí 

Mocek Roman     ze dne 26.01.2017  ve výši 5 000,-    V ZO souhlasí 

Zušťák Pavel        ze dne 10.07.2016  ve výši 1 550,-    V ZO souhlasí 

Blahuta Vlastimil ze dne 03.02.2016 ve výši 5 000,-     dořešit 

Pešat Stanislav     ze dne 06.03.2017 ve výši 8 852,-     V ZO souhlasí 

Harabiš Vitězslav ze dne 28.10.2016 ve výši 6 038,-     V ZO souhlasí 

 
K bodu 3: Stav členské základny 
V ZO bere na vědomí stavy zaměstnanců za měsíc březen 2017. 
 V ZO rozhodl ukončit členství pro neplacení člen.příspěvků: pp. Papík Rudolf, Fabián Pavel, Dobiáš 
Martin, Hulinko Štefan. Brož Vladimír. 



V ZO bere na vědomí žádost o ukončení členství  p.Kafka Pavel k 30.4.2017. 
V ZO souhlasí s přijetím p. Závodná Monika za člena, která doplatila člen.příspěvky zpětně.  
Noví člen: Hadáčková Ludmila 
                 Hanzelka Miroslav 
                 Rakszewski Karel 
                
Organizovanost: 490 členů ( 278 zaměstnaných u ČSAD FM  + 66  extérních + 146  důchodců) 
 
K bodu 4: Hospodářské výsledky + vývoj mezd  
V ZO bere na vědomí HV za měsíc březen 2017.   Společnost plní plán. 
V ZO bere na vědomí vývoj mezd za měsíc březen 2017.  
Srovnání březen 2016/s březnem 2017: 
ŘA         112%  
Ř ND     100% 
Opraváři 111% 
Dělnická kategorie: 106% 
TH     96% 
Akciová společnost: 105%. 
 
K bodu 5: Plán jednání V ZO  
21. července – 
25. září 
30.říjen 
16.listopadu + jubilanti 
21.prosince                                 
Informovat zaměstnavatele a vedoucí jednotlivých úseků. Zodp: p. Soukup 
 
K bodu 6: Různé 
6.1. P. Soukup informoval o přiznané finanční pomoci dlouhodobě nemocným ze svazu pro naše členy: 
pp.Skalický Jan, Tomšů Jiří, Bebek Pavel, Fojtík Zdeněk. V součtu jde o 11 935,-Kč, přičemž u tří 
jmenovaných se jedná o zálohu. 
6.2.Zápis ze zasedání Sněmu OS DOSIA ze dne 28.3.2017 
6.3. V ZO souhlasí s přidělením právní pomoci pp. Svobodová Zuzana, Skalický Jan.   
6.4.Dne 6.4.2017 svolal GŘ p. Vavřík poradu za účasti jednotlivých ředitelů, vedoucích středisek, 
mistrů, za odbory pp.Foldyna, Kleknerová, Rak, Soukup a seznámil přítomné se stavem jednání 
s magistrátem ve věci vytvoření DP  FM.  
Cituji:„Naše firma dodržuje všechny podmínky smlouvy a má i nadále zájem na spolupráci nejen 
s krajem, ale i s městem. Proběhla již tři jednání s magistrátem.  Na poslední schůzce podalo naše 
vedení  městu návrh, že pořídíme další busy na CNG + elektrobusy pro dopravu v rámci MHD. 
Mediálně nechce vedení zveřejňovat -podávat žádné informace, protože se neustále jedná .“ 
Rozšíření MHD do stávající podoby vzniklo na základě i skutečnosti, že licence na linky o které se 
rozšířilo MHD  má naše firma. Na linky máme řádně uzavřené smlouvy s MSK. Který souhlasil 
s rozšířením obslužnosti pod tzv. MHD. Licence jsou platné do 2018, 2019, a samozřejmě napříč 
rozhodnutím magistrátu, které je v těchto dnech nejasné se znovu zúčastníme řádného výběrového 
řízení na obslužnost všech linek, které jsou pod správou kraje. 
Z prohlášení GŘ p. Vavříka dále vyplynulo, že průběžně bude informovat o vývoji situace 
zaměstnance. 
6.5.RK provedla kontrolu pokladního deníku za měsíce 01 – 03/2017. Bez závad. 
6.6. V ZO bere na vědomí čerpání rozpočtu za ¼ roku 2017. 
6.7. V ZO souhlasí s žádostí p. Majer Tomáš o podporu při dlouhodobé nemoci z OS. 
6.8. Pracovnice výstrojního skladu p. Pavlásková,  informovala, že společná aktivita v rámci sjednocení 
objednávky na dámské košile se nesetkala se zájmem řidiček. Podklady  jen od 3 žen. 



6.9. Dne 26.4 proběhlo 1.kolo jednání s vedením o nové KS za účasti všech ZO a vedení. Projednány 
technické věci – v mnoha bodech  nesouhlas. Do 11.5 vedení zašle protinávrh a další jednání je 
naplánováno na 17.5.2017. Předseda svolává na den 12.5. mimořádný V ZO. 
6.10. Návrh vedení na změny ve výstrojním řádu – projednat při jednání o nové KS. 
6.11. P.Onderka – upozornil, že někteří řidiči špatně chápou naši informaci o stažení z turnusů pp. 
Foldyna, Matula. Samozřejmě se V ZO zastával jednotně obou jmenovaných. Je ku prospěchu, že 
vedení přehodnotilo své unáhlené rozhodnutí.  

6.12.P. Wojczik – požadavek řidičů Linde na příspěvek za so+ne. Projednat s ŘND.                    
Zodp.pp.Foldyna,Wojczik 

6.13. P.Wojczik – řidiči Linde odmítají jezdit se zaměstnanci rusky mluvícími. Problémy nejen při jízdě, 
ale i na nakládce. Nedomluví se nejen mezi sebou, ale i se spedicí, nemají dostatečnou kvalifikaci. 
Projednat odměny řidičům, kteří jsou ochotni jezdit  v osádce.             Zodp:pp.Foldyna, Wojczik 
6.14.V ZO delegoval na plenární jednání v Kožlanech, které svaz organizuje ve dnech 13.-15.6.2017 pp. 
Foldyna, Kleknerová.  
   
 
 
 
 
Zapsal: p. Soukup 
 
Ověřovatelé:  p. ………………                                
                      p. ………………… 
 
 
 

Předseda V ZO OS DOSIA 
p. Foldyna David                                               

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


